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“Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 
 & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»”. 
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Fax: 22210 77747                                                                  
Πληροφορίες : κος. Kούκουζας Ευάγγελος                                  
 
       

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

για την ανάθεση της σύμβασης «Τπηρεσιών υμβούλου για την υποστήριξη της εταιρείας για την εφαρμογή 
του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων για τρία έτη (εφαρμογή του κανονισμού GDPR).» 

 
Η “Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»” με 
έδρα την Φαλκίδα, οδό Λεωφόρος Φαϊνά 93, λαμβάνοντας υπόψιν 
 
  1  Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

  2  Το καταστατικό της Kοινοπραξίας των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 

ΑΑΕ ΟΤΑ»” όπως ισχύει 

 3 Το με αρ πρωτ K.2009001.AI /25-09-2020 Πρωτογενές Αίτημα. 

 4 Την από 24/09/2020 σύμφωνη γνώμη  της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD-LEADER Νοτίου Ευβοίας 

και Σκυρου. 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την σύμβαση «Τπηρεσιών υμβούλου για την 

υποστήριξη της εταιρείας για την εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων για 
τρία έτη (εφαρμογή του κανονισμού GDPR).» 
1-      Η ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 ευρώ άνευ ΥΠΑ και στο ποσό των 9.300,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της “Κοινοπραξίας των εταιριών 
«Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»” για την τριετία 2020-2023 ενώ 
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή. 

  
2- Η σύμβαση περιλαμβάνει την «Τποστήριξη της εταιρείας για την εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων για τρία έτη (εφαρμογή του κανονισμού GDPR).»»   

3- Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως, εντός σφραγισμένου φακέλου,εντός δέκα τεσσάρων  (14) ημερολογιακών 

ημερών από την αποστολή τη παρούσας πρόσκλησης, ήτοι μέχρι και τις 14/10/2020 και ώρας 14.00, στο πρωτόκολλο 

της “Κοινοπραξίας των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»” 

στην διεύθυνση Λεωφόρος Φαϊνά 93.Οι προσφορές υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντος. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Τπηρεσία μετά την παραπάνω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα 

γραφεία της “Κοινοπραξίας των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ 

ΟΣΑ»” από τον Διαχειριστή  της εταιρίας σε ώρα και ημέρα που θα γνωστοποιηθεί στους δυνητικούς αναδόχους 

(προσφερόντες εμπρόθεσμα). 

4-  Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών του άρθρου 25 του 
ν.4412/16 που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
  
5-  Κατά τα λοιπά η ανάθεση της ύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα Ι & ΙΙ που επισυνάπτονται 
στην παρούσα Πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής   

Ο Διαχειριστής 
  

ΚΟΤΚΟΤΖΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

http://mindigital.gr/index.php/kyvernoasfaleia/2085-efarmogi-tou-kanonismoy-gdpr-ston-dimosio-tomea
http://mindigital.gr/index.php/kyvernoasfaleia/2085-efarmogi-tou-kanonismoy-gdpr-ston-dimosio-tomea
http://mindigital.gr/index.php/kyvernoasfaleia/2085-efarmogi-tou-kanonismoy-gdpr-ston-dimosio-tomea
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
  
  

Για την σύμβαση : 
  

ύμβαση : «Τπηρεσιών υμβούλου για την υποστήριξη της εταιρείας για την εφαρμογή του κανονισμού για 
την προστασία προσωπικών δεδομένων για τρία έτη (εφαρμογή του κανονισμού GDPR).» 

 
(ΒΛΕΠΕ ΦΕΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΣ  939/01-10-2020) 

 
ΑΡΘΡΟ 1 :  ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
1.1 Γενικά στοιχεία 
Επωνυμία “Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή 

Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης 
τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»” 

Σαχυδρομική διεύθυνση  ΛΕΩΥΟΡΟ ΦΑΙΝΑ 93 
Πόλη  ΦΑΛΚΙΔΑ 
Σαχυδρομικός Κωδικός  34132 
Σηλέφωνο  22210 26626 
Υαξ  22210 77747 
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  leaderneviaskiros@gmail.com 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.leader-notia-evia-skyros.gr 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι : 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΥΑΞ E-MAIL 
1  Kούκουζας Ευάγγελος  22210 26626   22210 77747  leaderneviaskiros@gmail.com 

1.2  Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η “Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας 
Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»” 
1.3  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η “Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»”έχει 
σκοπό την ανάπτυξη 
 
ΑΡΘΡΟ 2-  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Σο αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον κωδικό CPV: 79400000-8. 

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ & ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΜΒΑΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
2.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 ευρώ χωρίς τον ΥΠΑ 24%  ή στο ποσό των 
9.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Κοινοπραξίας των 
εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»  για την τριετία 2020-2023. 
2.2 Ο χρόνος υλοποίησης της ύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (36) μήνες από την υπογραφή της. 
  
ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΡΗΣΡΑ  
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
  
ΑΡΘΡΟ 5–  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ, ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 
Λόγω της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή   
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν ογδόντα  (180) ημερών. 
  
ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ, ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
6.1  Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών του άρθρου 25 του ν.4412/16 
που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
6.2  Κριτήρια αποκλεισμού 

http://mindigital.gr/index.php/kyvernoasfaleia/2085-efarmogi-tou-kanonismoy-gdpr-ston-dimosio-tomea
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Οι προσφέροντες (οικονομικοί φορείς) δεν πρέπει : 
α) να υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 
β) να έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο 
της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016 
γ) να έχουν αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 ν.4412/16 
δ) επιπλέον, αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & 
Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ» γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, σύμφωνα 
με το άρθρο 73 παρ 2 περίπτ  γ του ν.4412/16 ότι : «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ». 
ε) να τελούν υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να 
μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
6.3  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
α)  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών. 
β) Σεχνική ικανότητα 
Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση με συναφές αντικείμενο και ενδεικτικής αξίας 
τουλάχιστον ίσης με την αξία της παρούσας σύμβασης. 
  
ΑΡΘΡΟ 7 – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ - 
ΓΛΩΑ  - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  
     7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με βάση τις απαιτήσεις της πρόσκλησης για όλες τις 

ζητούμενες υπηρεσίες και λειτουργίες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
      7.2 Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
α. Η λέξη ΠΡΟΥΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
β. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί την προμήθεια (Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή 
Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ») 
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης 
δ. Ο τίτλος της σύμβασης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
ε. Σα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή 
ονοματεπώνυμο – Α.Υ.Μ. – Δ.Ο.Τ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση). 
7.3 Οι προσφορές υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, πρέπει να είναι συνταγμένες στην 
Ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά. 
  
ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της ύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον Διαχειριστή  της 
Κοινοπραξίας των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ», η οποία 
συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 
  
ΑΡΘΡΟ 9 – ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ / ΥΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΗΕΙ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
9.1  Φρηματοδότηση της σύμβασης  
Σο έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κοινοπραξίας των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας 
Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ».  
9.2 Υόροι – Κρατήσεις  
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις  και παρακρατήσεις 
Ο Υ.Π.Α. βαρύνει την Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς 
Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ». 
9.3  Πληρωμή αναδόχου / Δικαιολογητικά πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας του ζητουμένου 
αντικειμένου σε τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
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καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 9.2. 
 

 

 

τοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Υορέα) 

                                           Επωνυμία εταιρείας :  Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & 
Οργανισμός Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ» 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φαϊνά 93 

Σηλ. Επικοιν.: 2221 026626 

E-mail: leaderneviaskiros@gmail.com 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:   Κούκουζας Ευάγγελος, Διαχειριστής και Πρόεδρος της ΕΔΠ 

 

Ο Φρόνος Ισχύος της Προσφοράς  θα είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : έξι (6) μήνες 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : Κούκουζας Ευάγγελος 

Ημερομηνία                       : 01-10-2020 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
  
  

ύμβαση : «Τπηρεσιών υμβούλου για την υποστήριξη της εταιρείας για την εφαρμογή του κανονισμού για 
την προστασία προσωπικών δεδομένων για τρία έτη (εφαρμογή του κανονισμού GDPR).» 
(ΒΛΕΠΕ ΦΕΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΣ  939/01-10-2020) 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΦΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ήμερα την ……………..  στην έδρα της “Κοινοπραξίας των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός 
Ανάπτυξης τερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΣΑ»”που βρίσκεται στην Φαλκίδα, οδός Λεωφόρος Φαϊνά 93,  οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός ο Εργοδότης, που εδρεύει στην Φαλκίδα, οδός ………….., ΣΚ …………  με …………. και Δ.Ο.Τ. …………., 
εφεξής καλούμενος «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Διαχειριστή αυτής κ. …………… κάτοχο 
του ΑΔΣ ………….  

και αφετέρου  ο … …………  του ………… με ΑΥΜ …………. Δ.Ο.Τ. ………….., κάτοικος …………. με Α.Δ.Σ. …………… 
, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.     Σο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 που προβλέπει και ρυθμίζει «Τπηρεσίες υμμόρφωσης στον 
Κανονισμό στον Κανονισμό για τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων». 

2.     Σην προσφορά του από ………………… σε συνέχεια της από ........................... πρόσκλησης. 

3.     Σην από ……………… Απόφαση ανάθεσης που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΔΜΗ με ……. 

ΆΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην Παροχή Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Τπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Τ.Π.Δ), 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση, προσαρμογή και υποστήριξη της Εταιρίας ως προς την εφαρμογή του 
Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ) [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ειδικότερα ως προς το 
Άρθρο 37 αυτού, σύμφωνα με το οποίο, όλες οι δημόσιες αρχές και φορείς (ανεξαρτήτως του είδους δεδομένων που 
επεξεργάζονται) υποχρεούνται να ορίσουν Τπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Τ.Π.Δ) – (DPO), ο οποίος θα διευκολύνει 
τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και θα 
μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). 

ΆΡΘΡΟ 2 
ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

  
Ο Ανάδοχος, θα επιτελέσει τα καθήκοντα του Τπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΤΠΔ) κατά την έννοια του Γενικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και θα 
καταρτίσει το σχέδιο συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία της Εταιρίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς του Γ.Κ.Π.Δ. σύμφωνα με το Άρθρο 4 αυτού και για τους σκοπούς του Γενικού 
Κανονισμού, ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ΤΠΔ για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα: 
Ι. να ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους 
που επεξεργάζονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων 
ΙΙ. να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων 

ΙΙΙ. να παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων 
ΙV. να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα 
V. να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα για τα ζητήματα που 
σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο 
και τους σκοπούς της επεξεργασίας, στο πλαίσιο του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων», ο οποίος 
θέτει μια σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στους φορείς σχετικά με : 

http://mindigital.gr/index.php/kyvernoasfaleia/2085-efarmogi-tou-kanonismoy-gdpr-ston-dimosio-tomea
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1. την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή 
τους 
2. τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες 
3. την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων 
4. την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων 
5. τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει ο φορέας σε περίπτωση παραβίασης κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο Τπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις 
πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
σύμφωνα και με τις Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

  
ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΟΠΟ, ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του Τπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΤΠΔ) εντός και εκτός των εγκαταστάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνου επεξεργασίας) , σε διακριτό χώρο που θα του διατεθεί για το σκοπό αυτό, ως 
ανεξάρτητο γραφείο ΤΠΔ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας, ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες (36) μήνες, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω παρεχόμενης Τπηρεσίας ορίζεται στο ποσό των ……….. Ευρώ 
χωρίς το Υ.Π.Α (……..,00€) και συνεπώς …………. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. (……..,00€). 

Σο ποσό αυτό αφορά στη διαδικασία υμμόρφωσης με τα όσα ορίζει ο κανονισμός, η οποία θα έχει ανώτατο χρονικό 
όριο τους τρεις πρώτους μήνες της σύμβασης και κατά τους υπόλοιπους εννέα μήνες της ύμβασης θα ακολουθήσει 
εποπτικός έλεγχος διατήρησης της υμμόρφωσης με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός 2016/679, ως αρμοδιότητα του ΤΠΔ 
της Εταιρίας. 

Για την είσπραξη της αμοιβής  

α) θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται τόσο με τις νόμιμες κρατήσεις, 
όσο και με τον ΥΠΑ. Οι αποδείξεις παροχής Τπηρεσιών του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε 
Ευρώ (€). Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ (€). Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

β) με την υποβολή στον επιβλέποντα  εκθέσεις πεπραγμένων. 

  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

  

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

Α. Η Αναθέτουσα Αρχή 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να δημοσιεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Τπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

(Τ.Π.Δ) και να τα ανακοινώσει στην εποπτική αρχή. Επίσης, οφείλει να στηρίζει τον Τπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
παρέχοντας του: 

α) την απαραίτητη υποδομή για την άσκηση των καθηκόντων του 

β) την ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, όπως επίσης και σε 
εγκαταστάσεις σχετικών υποδομών, για την ορθή ενάσκηση των καθηκόντων του 

γ) τους απαραίτητους πόρους για τη διατήρηση της εμπειρογνωσίας του, καθώς επίσης και την προσήκουσα 
στήριξη σε επίπεδο οικονομικών πόρων, υποδομών (χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) κατά περίπτωση. 

  

Παράλληλα η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει: 
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·         Να διασφαλίζει ότι ο Τπεύθυνος Προστασίας δεδομένων (Τ.Π.Δ) συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά 
με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών και 
κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση 
πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης). 

·         Να δίδει πάντοτε τη δέουσα βαρύτητα στη γνώμη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων. ε περίπτωση 
διαφωνίας, να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους δεν ακολουθήθηκαν οι συμβουλές του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων 

·         Να ζητεί απαραιτήτως άμεσα τη γνώμη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων σε περίπτωση 
παραβίασης δεδομένων ή άλλου σχετικού συμβάντος. 

  

Β. Ο Ανάδοχος 

 ·         Ο ΤΠΔ   υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης, 
να επιδείξει κάθε δυνατή επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματισμό, σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

·         Εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές στα πλαίσια 
άσκησης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει). 

·         Όταν ασκεί πρόσθετα καθήκοντα, αυτά να μην συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων 

·         Δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας σχετικά με την ενάσκηση των 
καθηκόντων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

·         Ο ΤΠΔ δεν ενεργεί ως εντολοδόχος του Οργανισμού και δεν ευθύνεται για τις τυχόν παραβάσεις της 
νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων που τυχόν εκτελεστούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα την επεξεργασία. Ευθύνεται για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

  ·         Ο ΤΠΔ υποχρεούται στην παροχή συμπληρωματικών ή ειδικών υπηρεσιών, εφόσον προκύψουν τέτοιες 

κατά τη διάρκεια της παρούσης, κατά τις υποδείξεις του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας που είναι και ο 
επιβλέπων. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως: 

α) Με τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας. 

β) σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης, οι οποίοι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Κάθε μορφής τροποποίηση (διεύρυνση, επέκταση του αντικειμένου κλπ) της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει εφόσον 
κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια αλλά και για την εκτέλεση του εν προκειμένω έργου και ύστερα από νεότερη έγγραφη 
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν 
μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις. Αφού συντάχθηκε η παρούσα 
σύμβαση σε τρία (3) αντίγραφα (ένα για τον Ανάδοχο) και ο Ανάδοχος αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

  

  

  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

       

 


